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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.২৪৫ তািরখ: 
০৫ সে র ২০১৯

২১ ভা  ১৪২৬

িবষয়: নােটারনােটার  জলারজলার  দাসপরুদাসপরু  উপেজলাধীনউপেজলাধীন  িবলচলনিবলচলন  শহীদশহীদ  সাম ে াহাসাম ে াহা  সরকািরসরকাির  কেলেজকেলেজ  এরএর
বাংলাবাংলা, , ভেূগালভেূগাল  ওও  মেনািব ােনমেনািব ােন  ০৩িট০৩িট  িবষেয়িবষেয়  ০৯০৯  জনজন  িশ েকরিশ েকর  পদপদ  সৃজনসৃজন  সং াসং া ।।

সূ : মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র এর ারক নং ওএম/৬১িস-১/২০১৩-৯৭৮
তািরখ: ০৫-০৫-২০১৯

উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত নােটার জলার দাসপরু উপেজলাধীন িবলচলন শহীদ
সাম ে াহা সরকাির কেলেজর ০৯ (নয়) জন িশ েকর মেধ  ০৭ (সাত) জন (১. মা: শাম ল আলম

ভাষক (মেনািব ান) ২. জনাব আব াহ আল মাও দ, ভাষক (মেনািব ান)৩. জনাব মা: শাহীন
আলম, ভাষক (বাংলা)৪. জনাব মা: আেনায়ার হােসন, ভাষক (ভেূগাল ও পিরেবশ িবদ া) ৫. জনাব
মাহা দ আলী জাফর, ভাষক (ভেূগাল ও পিরেবশ িবদ া)৬. জনাব িজ.এম কামা ামান, ভাষক

(ভেূগাল ও পিরেবশ িবদ া) ৭. জনাব নাজনীন জাহান, ভাষক (বাংলা) (১৬০৭/২০১৭) রীট িপিটশন
ত াহার কেরেছন িবধায় পদ সৃজেনর িবষেয় আইনগত মতামত দয়ার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা

হেলা। 

সংযিু : বণনােমাতােবক। 

৫-৯-২০১৯

মহাপিরচালক
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র

মেূকশ চ  িব াস
যু সিচব (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.১৫.০০১.১৯.২৪৫/১(৪) তািরখ: ২১ ভা  ১৪২৬
০৫ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) অধ , .........................................।
৪) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মেূকশ চ  িব াস 
যু সিচব (অিতির  দািয় )
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